
 البحرين – م2020التقرير الشهري ديسمبر 

 

اني الذي قام به االتحاد على مدى ثالثة دأطلق االتحاد العام لنقابات عمال البحرين تقريره الذي شمل نتائج البحث المي .1

بعد أن تباينت األراء حول النسبة التي تعلنها وزارة  في البحرين، العاطلين عن العمل أعداد شهور من أجل رصد

. لقد توصل االتحاد من دةدعمتوعلى مدى سنوات  %4،3 – 3،8بين  ما تتراوح العمل والتنمية االجتماعية والتي

 قد بلغ عدد العاطلين عن العملإلى إن . الستمارات التي أعدها لهذا الغرضا بتعبئة العاطلين عن العملقيام خالل 

% في أوساط 20% من القوى العاملة الوطنية ترتفع النسبة الى 10وقدر االتحاد هذه النسبة ب  عاطالا  14,699

 عالن النتيجة شككت وزارة العمل في هذه النتائج بدون أن تبدي أية توضيحات مقنعة.االشباب. وبعد 
 

تم البحرينية لمقاومة التطبيع  ةلجمعيا مجلس أعضاء من رفضت وزارة العمل والتنمية االجتماعية الموافقة على ثالثة .2

سباب التي ولم تبدي الوزارة األمن قبل الجمعية العمومية في اجتماع رسمي تم ابالغ الوزارة عن موعده، انتخابهم 

أعضاء لمجلس االدارة. هم  7من مجموع  ،همعنثالثة أعضاء بدائل  نتخاباإعادة دعتها التخاذ هذا القرار، وطلبت 

م المتعلق بتنظيم العمل مؤسسات 1989لسنة  21على المرسوم بقانون رقم  ادخلذا الرفض تنفيذا للتعديل الذي جاء ه

 م.2018بعام  المجتمع المدني

 

ب اللقاح الصيني ولم تكن رالبدء بتوزيع اللقاح الصيني مجانا بعد أن تم شمول مملكة البحرين قبل ثالثة شهور بتجا .3

والتقليل  19-مرحلة البدء بتوزيع اللقاح. وهذا يعد مؤشر ممتاز على حسن إدارة أزمة كوفيد هناك أية آثار جانبية حتى

ألف شخص حتى نهاية  50من االصابات، بلغ اجمالي المواطنين واألجانب الذين حصلوا على اللقاح مجانا حوالي 

 .2020شهر ديسمبر 

 

األول من ديسمبر من كل عام يوم المرأة البحرينية وقد أصدر االتحاد النسائي البحريني واالتحاد العام لنقابات  فصادي .4

تنفيذا بيانات بهذه المناسبة أكدوا فيها على أهمية المساواة بين الرجل  ومؤسسات مجتمع مدني أخرى عمال البحرين

بعض  بإدخالكما طالبت بعض الجمعيات  ..(الجنسينبين  واة)المسا من أهداف التنمية المستدامة الخامسللهدف 

  .جورعدم التمييز وعلى األخص في األ وأسرة لمزيد من المساواة التعديالت على قانون األ

نص على يحسبما  عتمادهااولمناقشتها  2022 – 2021الميزانية العامة لعامي  مقترح قدمت الحكومة لمجلس النواب .5

 م.2021ها في الربع األول من العام رداصاالمتوقع مناقشتها وومن  2002تور ذلك دس

 
 


